Acta de la reunió
Preparació MERCAT AMPAS 16 desembre 2017
Data: 20-11-17
Horari:19:00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Membres de les AMPA:
IES Salvador Sunyer

Escola Pia

Escola S. Santaló

Escola Gegant del Rec

Escola bressol El lledoner

Escola Les deveses

Escola bressol El carrilet

Escola les Dominiques

Escola Les Arrels

1) El 2n mercat d’AMPAs es celebrarà el dissabte 16 de desembre de 2017 de 10 a
14 davant del mercat municipal de Salt. Acordem quedar a les 9 per fer sorteig
de lloc i preparar paradetes.
2) Es vendran llibres, joguines i roba de segona mà
3) Cada AMPA s’encarrega de:
- Organitzar la recollida de material per vendre
- Decorar la seva parada posant el nom de l’escola
- Tenir prou canvi
- Tenir bosses per donar a les persones que comprin
- Triar peces que es pugin subhastar
4) Es marca que els preus dels productes poden ser com a màxim de 5€
5) S’ha enviat una instància a l’ajuntament demanant 30 taules, 50 cadires i equip
de música petit -restem a l’espera de resposta de l’ajuntament- D’aquí a un parell
de setmana en pere serrat farà seguiment d’aquesta resposta i parlarà amb la
regidora de cultura per informar-la de l’organització del 2n mercat d’AMPAs.
6) Enviarem una nova instància demanant 5 valles per si de cas fem la xocolatada
7) S’acorda que es farà sorteig de lloc dins la plaça i que cada AMPA tindrà dues
taules. Depenent del nombre d’AMPA inscrites potser caldrà decidir el mateix
dissabte l’ubicació de totes les taules, atès que potser serem més que l’any
passat.
8) Acordem que a mig matí es farà subhasta de diferents productes que cada AMPA
triï igual que l’any passat, en miquel farà speaker.
9) També acordem que es pot fer el sorteig d’una panera de productes triats per
cada AMPA, els números es repartiran entre les paradetes i es donaran als
diversos compradors que tinguem. Glòria s’encarrega de comprar tires de
números i Majda s’encarrega de buscar una o dues caixes i forra-les maques per
fer les paneres.

10) Pere enviarà un nou mai la totes les AMPA per assegurar que tothom està
informat de l’organització del 2n mercat d’AMPA i d’aquesta forma saber quines
AMPA acaben participant. Es donarà termini fins l’1 de desembre per apuntarse, i després es farà una cartell igual que el de l’any passat però posant 2n
MERCAT d’AMPAS i s’enviarà a totes les AMPA participants per tal que en facin
difusió a les escoles i altres llocs que considerin oportú. També s pot fer difusió
a través de xarxes socials que les AMPA tinguin.
11) Recollim números de telèfon de persones que no consten en el watsap per tal
d’incloure’ls atès que a partir d’ara la comunicació serà tota a través de watsap.
12) L’escola les dominiques valorarà en la seva propera reunió si fan xocolatada, si
es fes, caldran algun/a voluntàri/ a d’altres AMPA a l’hora de repartir-la. L’escola
dominiques s’encarregarà de preparar-la i comprar tot el necessari i el mateix
dissabte repartirem el cost entre totes les AMPA participants i es recolliran els
diners. Restem a l’espera de saber si valoren bé encarregar-se de la xocolatada.

Res més.

